TERMOSTATO WiFi 4iETM

O termostato wifi 4iETM pode ser controlado a partir de smartphones, tablets ou computador,
e a função de aprendizagem permite-lhe considerar a forma como você utiliza o aquecimento
e como a sua habitação reage, de forma a optimizar o sistema. O termostato sugere
automaticamente a melhor forma para poupar energia, tal como a temperatura que deverá
definir quando se encontra ausente e os períodos nos quais deverá desligar o aquecimento
mais cedo.
As formas que o 4iETM encontra para aquecer a sua habitação mais eficientemente podem levar
a poupanças até 150€ por ano em despesas com energia.

Disponivel em 3 cores:

Onyx Black

3 ANOS

Bright Porcelain

LIMITADA

GARANTIA

Cloud White

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Controle de smartphone
Utilize o seu telemóvel smartphone,
tablet ou computador para controlar
remotamente o seu aquecimento via
internet.
Modo de aprendizagem
Instrua o 4iETM para aprender o
seu horário e criar um programa
automatico.

Auto-ajuste
A tecnologia do 4iETM assegura que a
sua habitação estará à temperatura
desejada no momento requerido.
Monitorização de energia
Apresentação de gráficos com os
consumos energéticos e custos,
permitindo efectuar comparações.

Conselhos de poupança de energia
O 4iETM é capaz de encontrar melhores
fornecedores de electricidade* e
melhores formas para reduzir o seu
consumo.
*Apenas disponível no Reino Unido

WarmAppsTM
Descarregue aplicativos para o seu
4iETM tal como a previsão do tempo.
Substituição da programação
Controlo intuitivo do aquecimento.
Não é necessário voltar a programar o
termostato caso a sua rotina altere.

Experiência à mão
A nossa linha de apoio é capaz de lhe
oferecer toda a assistência necessária

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Alimentação : 230V +/- 15% a 50Hz
Relé de saída: 16A, ~3600W
Dimensões: 90 x 110 x 18mm (necessária caixa funda de 35mm)
Visor: ecrã táctil a cores de 72 x 54 mm
Sensores: Sensor de pavimento NTC10K (3m) fornecido em conjunto com o termostato e sensor de temperatura ambiente integrado
Programação: Possibilidade de programar 5 períodos diários e em qualquer combinação de dias
No caso de haver uma falha de alimentação, o 4iETM irá descarregar todas as definições da internet assim que a alimentação seja re-estabelecida
Proteção IP: IP33
Certificados : BEAB e Declaração de Conformidade CE
Guarantia: 3 anos

COMPATIBILIDADE
O 4iETM necessita de alimentação 230V AC
Compatível com os sistemas de piso radiante elétrico e hidrónico da Warmup até 16A
Compatível com caldeiras que utilizem entrada Switch Live (230V AC)
Para voltagens muito baixas deverá ser utilizado um contactor

A WARMUP RECOMENDA SISTEMAS DE PISO
RADIANTE ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES
Poupança instantânea
Um pavimento isolado é 10-15% mais
eficiente.

Liberte espaço da parede
Sem radiadores haverá mais liberdade
para o design de interiores.

Garantia vitalicia
Acompanha os nossos produtos
premium.

A Warmup é um fabricante de piso radiante que fornece soluções de aquecimento energeticamente eficientes que se podem adequar a qualquer projeto. Operando em mais de
50 países, nós oferecemos uma vasta gama de sistemas de piso radiante elétrico e hidrónico.
A larga experiência da Warmup em sistemas de piso radiante e a nossa abordagem inovadora, permite-nos oferecer, quer a consumidores quer a profissionais, os sistemas de
piso radiante mais eficientes para os seus projetos. A Warmup oferece as melhores garantias na indústria, acompanhadas de um serviço de excepção e produtos de qualidade
superior.
Visite o nosso website para procurar a solução de aquecimento mais adequada, moderna e eficiente para o seu projeto ou contacte a nossa equipa de vendas.
800 812 080
www.warmup.pt
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